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* Uitleg prijs:
- De prijzen zijn incl. de verplaatsingskosten (waar ook in Vlaanderen).
- De prijzen zijn excl. btw 6% en excl. Sabam.
- Tweede voorstelling zelfde dag-zelfde plaats : € 50 extra korting

Thema: Roken, drugs, alcohol, 
             gokken, gevaren internet &
             privacy.

Leeftijd: +12 jaar

Duur: 70 min.

*Prijs: € 1275

Auteur: Thomas De Wit

Cast: Justie Dieltjens, Stefanie Moens,
          Thomas De Wit

    
              
             

Technische fiche:

- Zaal met goede akoestiek en volledig verduisterbaar
- Vrije parkeerplaats dicht bij podium.
- Podium/verhoogd speelvlak, min. 8m x 6m, vrij van decors.
- Elektriciteit : voldoende vermogen voor klank- en lichtinstallatie.
- Verwarmde kleedkamer nabij podium

Het verhaal:
Verslavingen beginnen dikwijls met iets onschuldig. Als we jong zijn proberen en experimenteren we erop los. 
Roken, drank, drugs en gokken zijn maar een greep uit gevaren die vele jongeren hun pad zullen kruisen. 

Maar ook op het web is het een kluwen van hindernissen. Cyberpesten, valse profielen en oplichterij zijn maar 
een kleine greep uit de obstakels die jongeren kunnen tegenkomen op het internet. Maar hoe ga je hiermee om 

of wanneer ga je te ver, ben je de weg kwijt en word je omhult door ‘mist’ die de realiteit verdoezeld. 
In deze productie vertellen 3 jonge mensen hun verhaal. Hoe is het begonnen, waar is het fout gegaan en hoe 

zijn ze terug op het rechte pad geraakt en de mist in hun hoofd doen verdwijnen? Een antwoord op al deze 
vragen krijg je in de productie “Mist”. Deze voorstelling is gebaseerd op waargebeurde feiten en neemt de 

kinderen mee op een emotionele rollercoaster dat bol staat van de spanning en de humor. 
Een echte aanrader voor alle 6de leerjaars die de grote sprong gaan maken naar het middelbaar. 


